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Moszkowicz, een mythisch figuur
Als je de berichtgeving 
mag geloven, bestaat er 
een realistisch scenario 
dat ’s lands meest be-
faamde (ex-)strafpleiter, 
mr. Bram Moszkowicz, 
zelfs in staat van faillis-
sement wordt verklaard. 
Dat zou dan het sluitstuk 
zijn van de trieste teloor-
gang van een advocaat 
die decennia lang als ad-
vocaat de media heeft beheerst.

Zoals bekend heeft het Hof van Discipline hem 
eerder uit het ambt als advocaat gezet. De gifbe-
ker blijkt achteraf op dat moment nog niet voor 
een kwart leeg. Uit alle hoeken en gaten kwa-
men steeds meer onbetaalde rekeningen, waar-
van de fiscus een belangrijke schuldeiser was. 
Zijn aantrekkelijke partner eva Jinek vertrok en 
bleek daarna gebiologeerd te zijn door kinder- 
en dierenvriend Freek.

Deze week werd aan het hoofdstuk Moszkowicz 
weer een triest hoofdstuk toegevoegd: de rech-
ter staat toe dat zijn privé-inboedel, behoudens 
enkele privé meubels, mag worden geveild. Zijn 
eigen advocaat die hem in de tuchtzaak bijstond, 
bleek ook niet betaald door hem en fungeert als 
juridische beul. een crimineel en ex-cliënt zou 
ook nog geld van hem krijgen en dreigt met een 
faillissementsaanvraag. Er zouden nog andere 
schuldeisers zijn. Hoe vernederend: de openbaar 
te verkopen huisobjecten staan op internet: een 
olieschilderij met een scène uit the Godfather 
(niet verzonnen) prijkt op de lijst en zal het bij 
de veiling vermoedelijk goed doen. 

De vergelijking gaat op met een figuur uit de 
Griekse mythologie, Icarus. Icarus, die tegen 
alle waarschuwingen in, steeds hoger en hoger 

vloog met zijn met bij-
enwas geconstrueerde 
vleugels, een soort Oud-
griekse “ter land ter zee 
in de lucht”, maar in zijn 
overmoed te dicht bij de 
zon kwam. Gevolg: de 
bijenwas smolt en Icarus 
stortte ter aarde. net als 
in de Griekse myhtologie 
steeg Moszkowicz hoger 
en hoger om uiteindelijk 

in een vrije val te geraken door zijn eigen hoog-
moed en geveinsde zelfvertrouwen.

Dat Moszkowicz een uitstekend strafpleiter was, 
staat wat mij betreft buiten kijf. Helaas heeft 
Moszkowicz zowel zich zelf als ook de mensen 
in zijn omgeving veel te kort gedaan. Dat ie-
mand met zijn kwaliteiten uiteindelijk op deze 
manier in het nieuws komt is tragisch en betreu-
renswaardig. Ik geloof echter niet in een treurig 
einde. Ik heb er vertrouwen in dat Moszkowicz 
de weg naar boven vindt. 

Ramses Shaffy schreef  het volgende nummer op 
de dag van zijn eigen faillissement:
De wereld heeft mij failliet verklaard.
Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu.
Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld 
als nu.

Het faillissement van Ramses Shaffey bleek 
de perfecte voedingsbodem voor weergaloze 
songteksten en vele inspirerende optredens. In 
de huidige penibele situatie zal Moszkowicz, 
bevrijd van Maserati’s, grachtenpanden en Ita-
liaanse maatpakken, tot grotere hoogtes kunnen 
stijgen, dichter bij de zon dan hij ooit als advo-
caat is geweest.

 Mr. David Dronkers


